
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

           

       H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltueli al Spitalului Orășenesc Huedin pe 

trim.IV.2020, prin majorare cu suma de 19.605 lei 

 

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2020. 

Având în vedere: 

-   Referatul nr.7562/11.12.2020 a Spitalului Orășenesc Huedin înregistrat sub nr. 9593/11.12.2020, 

-   Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/11.12.2020 a Spitalului Orășenesc Huedin  privind 

avizarea Rectificării Bugetului de Venituri si cheltueli pe trim.IV.2020 ; 

Ținând seama de referatul nr. 9607/11.12.2020 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de  

Director executiv economic în cadrul Direcției Economice a orașului Huedin, prin care propune 

aprobarea  rectificării bugetului de venituri și cheltueli al Spitalului Orășenesc Huedin pe trim.IV.2020, 

prin majorare cu suma de 19.605 lei. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9628/11.12.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 14.12.2020. 

In temeiul prevederilor art. 49, alin.4, 5, 7 din Legea nr. 273/2006 actualizată cu modificările și 

completările ulterioare, art. 129, alin.1, 2, lit.d, alin. 4, lit.a, alin.7, lit.c, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a 

din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ. 

      H O T Ă R Ă Ș T E  

Art.1. Se aprobă  rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltueli al Spitalului Orășenesc Huedin 

pe trim.IV.2020, prin majorare cu suma de 19.605 lei, astfel: 

TOTAL VENITURI 

…………………………….………………………………………………………………….19.605   lei 

Articol bugetar Venituri - Sursa de finantare TRIM IV 

33.10.08 Venituri din prestari de servicii -80.000 

33.21.00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate -354.665 

33.10.30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume 

alocate de la bugetul de stat 

-40.000 

33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati -18.000 

36.10.50 Alte venituri -16.000 

37.10.00 Donatii si sponsorizari 3.420 

37.03.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 

6.850 

37.04.00 Varsaminte din sectiunea de functionare -6.850 

39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice -4.590 

39.10.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 4.590 

42.10.70 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau 

integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate 

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de 

programare 2014-2020 

1.960 

43.10.33 Subventii din FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale 518.000 

48.10.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 4.890 

 



TOTALCHELTUIELI................................................................................................................................19.605 lei                             

1.Tiltu I Cheltuieli de personal  …………………………………………………………………….… 130.850 lei 

Articol bugetar Cheltuieli  

10.01.01 Salarii de baza                        468.000 

10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca -82.000 

10.01.06 Alte sporuri -39.000 

10.01.11 Fond aferent platii cu ora -48.000 

10.01.17 Indemnizatii de hrana 44.000 

10.02.06 Vouchere de vacanta -214.550 

10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat 1.500 

10.03.07 Contributii asiguratorii pentru munca 900 

 

 Tiltu II  Cheltuieli cu bunuri si servicii........................................................................................ (- 118.235 lei) 

Articol bugetar Cheltuieli       Sume - lei 

20.01.02 Materiale de curatenie 9.000 

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica -111.790 

20.01.04 Apa, canal, salubritate 5.500 

20.01.05 Carburanti si lubrifianti -500 

20.01.06 Piese de schimb -500 

20.01.07 Transport  -8.000 

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio TV 500 

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -30.000 

20.02 Reparatii curente 6.000 

20.03.01 Hrana pentru oameni -55.000 

20.04.02  Materiale Sanitare 65.000 

20.04.03 Reactivi 28.500 

20.04.04 Dezinfectant 10.000 

20.05.01 Uniforme si echipamente -1.945 

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat -3.000 

20.05.30 Obiecte de inventar 6.000 

20.06.01 Deplasari interne, detasari si transferuri -3.000 

20.09 Materiale de laborator 2.000 

20.13 Pregatire profesionala -8.000 

20.14 Protectia muncii -3.000 

20.30.01 Reclama si publicitate -5.000 

20.30.03 Prime de asigurare non viata -3.000 

20.30.04 Chirii -3.000 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  -15.000 

 

Tiltu XI Alte cheltuieli.......................................................................................................................6.990 lei 

Articol bugetar Cheltuieli Sume - lei 

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 6.990 

 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din 

cadrul Primăriei orașului Huedin și Spitalul orășenesc Huedin.  

 

Nr.163/18.12.2020 

       Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:                 15 

       Votat pentru:    15 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                                Cozea Dan 


